
Obecní úřad Sklené nad Oslavou
se sÍd|emSk|ené nad Oslavou 85, 591 01

Č. j. 189/34/2019

Oprávněná úřední osoba: Zdenek Haller - starosta obce

Dne 21.6.2019

Adresát: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové
Město IČO: 709 94 234, zastoupená společnostI MORAVIA CONSTULT Olomouc a.s. Legionářská
1085/8 779 00 Olomouc IČO: 646 10 357 na základě plné moci ze dne 24. 9. 2018, zastoupená
společnostI Eco|oClica| Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc IČO: 258 73 962 na
základě substituční plné moci ze dne 25. 9. 2018

ROZHODNUTÍ

Obecní úřad Sklené nad Oslavou, jako příslušný orgán státní správy ve smyslu ust. § 7 odst. 2, § 61
odst. 1 písm. a) a § 109 odst. 3 písm. b) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění
pozdějších předpisů, § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správni řád, v platném znění, (dále jen
,,správní řád"), a jako příslušný orgán ochrany přírody podle § 75 odst. 1 písm. a) a § 76 odst. 1 písm.
a) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti
společnosti Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48 779 00 Olomouc IČO: 258 73 962, o povolenI
kácení v souvislosti se stavbou ,,Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou", dle niže uvedené
specifikace dřevin:
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1 Sa/ix sp.* vrba 151 113 104 1143/1

2 Prunus sp. * slivoň 91 69 66 1143/1

3 ' Prunus sp. slivoň 85 1143/1

4 ' Prunus sp.* slivoň 135 69 69 63 53 1143/1

borovice
5 Pinus sy/vestris lesní 85 1143/1
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6 Larix decidua opadavý 82 1143/1

borovice
501 Pinus sy/vestňs lesní 91 1143/7
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1 Sa/ix sp. vrba Prunus sp., Rosa slivoň, růže 1076 1143/1

canina, Pinus šIpková,
sylvestris, Betu/a borovice
pendu/a lesní, bříza

bělokorá

2 Prunus sp. slivoň Betu/a pendula, Sa/ix bříza 1392 1143/1
sp., Pinus sy/vestris, bělokorá,
Popu/us sp. vrba,

borovice
lesní, topol

3 Pinus sy/vestris borovice 46 1143/1
lesní

takto:

Obecní úřad Sklené nad Oslavou povoluje podle § 8 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, žadateli společnosti Ecological Consulting a.s. Na Střelnici 48
779 00 Olomouc IČO: 258 73 962, kácení dřevin níže uvedených:
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1 Sa/ix sp.* vrba 151 113 104 1143/1

2 Prunus sp. * slivoň 91 69 66 1143/1

3 Prunus sp. slivoň 85 1143/1



4 Prunus sp.* slivoň 135 69 69 63 53 1143/1 "

borovice
5 Pinus sy/vestris lesní 85 1143/1

modřín
6 Larix decidua opadavý 82 1143/1

borovice
501 Pinus sy/vestris lesní 91 1143/7
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502 Betu/a pendu/a bělokorá 116 1143/7
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1 Sa/ix sp. vrba Prunus sp., Rosa slivoň, růže 1076 1143/1

canina, Pinus šipková,
sy/vestris, Betu/a borovice
pendu/a lesní, bříza

bělokorá

2 Prunus sp. ' slivoň Betula pendu/a, Sa/ix bříza ' 1392 1143/1
sp., Pinus sylvestris, bělokorá,
Popu/us sp. vrba,

borovice
lesní, topol

3 Pinus sy/vestris borovice 46 1143/1
lesní

Uvedený pozemek 1143/1 je ve vlastnictví žadatele, tj. společnosti Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 709 94 234, zastoupená
společností MORAVIA CONSTULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc IČO: 646 10
357 na základě plné moci ze dne 24. 9. 2018, zastoupená společnosti Ecological Consulting a.s. Na
Střelnici 48 779 00 Olomouc IČO: 258 73 962 na základě substituční plné moci ze dne 25. 9, 2018.

Pozemek 1143/7 je ve vlastnictví fyzické osoby: , . , bydlištěm Sklené nad
Oslavou , 591 01.
Souhlas vlastníka se záměrem pokácet dřeviny na pozemku p.č, 1143/7 byl udělen 27.5.2019.

Termin pro provedeni káceni: od 1. 10. 2019 do 31. 3. 2020, popřípadě výjimečně v případě ohroženi
bezpečnosti.



Současně správní orgán ukládá žadateli o povoIenI káceni společnosti Správa želeŽnični dopravní
cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město IČO: 709 94 234, zastoupená
spoIečnostI MORAVIA CONSTULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8 779 00 Olomouc IČO: 646 10
357 na základě plné moci ze dne 24. 9. 2018, zastoupená společností Ecological Consulting a.s. Na
Střelnici 48 779 00 Olomouc IČO: 258 73 962 na základě substituční plné moci ze dne 25. 9. 2018
podle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
povinnost zajistit náhradní výsadbu

- 4 ks Kaštan jedlý, minimálně 200 cm vysoký

- 4 ks Slivoň minimálně 150 - 200 cm vysoká

- 2 ks Javor klen minimálně 200 cm vysoký

na pozemcích ve vlastnictví obce Sklené nad Oslavou v k. ú. Sklené nad Oslavou. Přesné umístěni
bude určeno při výsadbě v terminu nejpozději do 1 roku od data provedení povoleného kácení a
stanovuje povinnost zajištění následné péče o nově vysazené dřeviny po dobu 3 let. Následná péče
bude spočívat v následujíckn jednání:

1. prováděni pěstebních řezů, opravách kotveni.

Odůvodněni:

Společnost Ecological Consulting a.s., sídlem Na Střelnici 48, 779 00 Olomouc, lČ:25873962,
požádala dne 19.6.2019 obecní úřad Sklené nad Oslavou o souhlas ke kácení dřevin rostoucích mimo
les v souvislosti se stavbou ,,Rekonstrukce žst. Sklené nad Oslavou".

Po ověřeni všech skutečností uvedených v žádosti na místě, na základě místní znalosti a na základě
předložené dokumentace, vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin, posouzení
závažnosti důvodů ke káceni, důvodu pro vydání povoleni, uloženi podmínek, přiměřené náhradní
výsadby a následné péče o tyto dřeviny, bylo vydáno toto rozhodnuti.

Poučení o odvoláni
Proti tomuto rozhodnutí může podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu účastník řízení podat ve lhůtě 15
dnů ode dne jeho oznámeni odvolání ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, odboru životního prostředí,
s uvedením rozsahu, v jakém je rozhodnuti napadáno, namítaného rozporu s právními předpisy nebo
s uvedením nesprávnosti rozhodnuti či řízení, jež mu předcházelo. Odvolání se podává u Obecního
úřadu Sklené nad Oslavou v počtu tři stejnopisů. Nepodá-li účastník řízeni potřebný počet stejnopisů
svého odvoláni, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán, který rozhodnuti napadené odvoláním
vydal (§ 82 odst. 2 správního řádu). Podané odvolání má v souladu s ust. § 85 odst. 1 správního řádu
odkladný účinek. Odvoláni podané jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ust. § 82 odst. 1
správního řádu nepřípustné.
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